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Följande förutsättningar gäller för undervisning vid LTH med hänsyn
till eventuell frånvaro (följande gäller inte vid sjukdom):
1. Studierna vid LTH är upplagda med ett intensivt schema och alla de inslag som
finns inlagda fyller en viktig plats för progressionen inom utbildningen.
2. Framförallt när stora grupper av studenter är frånvarande samtidigt orsakat
exempelvis av organiserade skidresor finns det tyvärr erfarenhet av att det
skapar problem för de kurser som drabbas, dvs frånvaro av några studenter
skapar problem för hela studentgruppen samt för lärare. Både lärare och de
studenter som deltar i all undervisning får problem då en grupp studenter dyker
upp efter en veckas frånvaro och inte har samma kunskap som den del av
studenterna som har varit närvarande.
3. Det ska också sägas att det kan finnas tillfällen där man kan planera in en
frånvaro från undervisningen under några dagar. Det är dock endast möjligt om
man har en ordentlig framförhållning och planering av sin tid både före och efter
detta korta uppehåll. Det är varje students ansvar att i sådana fall i god tid ha
kontakt med lärare i de kurser man kommer att vara frånvarande ifrån för att
kontrollera om det ens är möjligt att vara frånvarande, finns det exempelvis
obligatoriska moment under denna period, finns det inlämningar av
projekt/uppgifter, kommer studentgruppen i stort att påverkas negativt av
frånvaron.
4. För närvarande är arbetsbelastningen för lärarna hög då det finns många
studenter vid LTH, fler än finansieringen räcker till, vilket göra att en del lärare
”går på knäna”. Att i det läget inte delta i den undervisning som finns visar brist
på respekt för lärarna och skickar mindre bra signaler både internt på LTH och
externt.
Sammanfattningsvis: studenter som avser vara frånvarande kortare eller längre tid från
undervisningen har själv ansvar för att ta reda på vilka effekter detta kan få för
studierna. Lämpligtvis görs detta genom att kommunicera med kursansvarig och efter en
diskussion med denne fatta ett beslut om det är lämpligt att vara frånvarande.
Kursansvarig ska alltid informeras om planerad frånvaro. Vid eventuell frånvaro finns
ingen rätt för studenten att kräva av kursens lärare att dessa kompenserar frånvaron
med extra insatser i någon form.

Annika Mårtensson, Prorektor LTH

Postadress Box 118 Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir INT-46-46-2223827, växel INT-46-46222 00 00 TE-post annika.martensson@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se

